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Snart är det dags för På tur i Hållnäs. 
Den 9 och 10 augusti anordnas 
arrangemanget för sjätte året. Några 
byar/rotar har tagit en paus, andra har 
kommit till. Gå in och kolla på 
hemsidan www.hallnas.se. 

I Årböle har vi som vanligt loppis, 
bakning och varggårdsvisning. Och 
som vanligt måste vi hjälpas åt så 
många som möjligt, före, under och 
efter helgen. Välkomna med!
Till brödbak veckan innan och på 
lördagen behövs bakare. Anmäl er 
som kan till Berit Åhrman tfn 340 22.

Föremål till loppisen behövs och tas 
tacksamt emot av Mona och Bosse 
Sundberg. Ring dem så hämtar de
gärna om ni inte kan komma med 
föremålen själva, tfn 340 35.

Årets årensning har gått av stapeln. 
16 män/pojkar och en kvinna 
(Arbetarbladets reporter, Ida) gav sig 
ut på lördagsmorgonen den 26 juli i 
rekordvärme och mycket stickande 
flygfän för att ta itu med vass och busk.

På kvällen var det fest vid åkanten. 
Rekordmånga kom för att delta i 
gemenskapen (40 pers). Byalaget bjöd
på maten. Underhållning i form av 
egyptisk magdans svarade Kerstin 
Gåvermarks Jenny för, det blev ett 
uppskattat inslag!

Till årets NÄCK utsågs och 
bekransades Sverker Sjökvist ...

Ett hjärtligt TACK till alla er som 
fixade årensningsfesten, från alla 
oss andra som bara deltog!
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Lite Rotehistoria
Utdrag av domboken vid laga 

Bergstinget vid Dannemora gruva 
den 29 maj 1782.

Forts. från föregående ÅrböleNytt.
Innehållet i Bruksinspektoren Westrells 
anklagelse mot bröderna Matsson i Olarsbo 
erkändes av dem. Mats Mattson tillstod att han 
varit i följe med Lars Matsson, men som Mats 
körde före med sitt lass och vägen haft en krok 
på det stället där lossningen hade skett kunde 
han inte se när Lars stannat foran. Mats 
betygade att han inte haft minsta kunskap eller 
delaktighet i broderns företagande vilket han 
vore beredd att gå ed på om så fordrades.
Lars Mattson däremot tillstod att han ensam 
var brottslig och att han av eget bevåg gömt 
järnstången. 



Trots att målet redan var ostridigt begärde 
dock Herr Inspektoren Westrell att få höra de 
inkallade vittnena, drängarna Olof Olsson och 
Eric Bengtsson i Årböle i Hållnäs socken. De 
avlade den vanliga vittneseden och berättade 
var för sig vad som hänt, nämligen

Olof Olsson: Han och vittnet Eric hade varit till 
Ängskär den 4:de februari med stångjärnsfora 
från Lövstabruk. Bredvid vägen där den på ett 
ställe gått i krok hade Eric Bengtsson blivit 
varse en järnstång under snön. Han berättade 
det för Olof som då stannat lasset och gått 
tillbaka och tagit stången och gömt den på ett 
annat ställe. Vid framkomsten till Ängskär hade 
Olof inte hört att någon järnstång saknades. 
Vid återresan hade han tagit upp stången, vikit 
ihop den och lagt den på lasset och tagit den 
med hem. Vid pass tre veckor därefter hade 
han fått höra att efterfrågan skett vid Lövsta 
om den saknade stången och blivit underrättad 
om att den tillhörde Bruket, Olof hade då fört 
stången till den rätta ägaren.

Eric Bengtsson  inlämnade ett skriftligt 
vittnesmål, så lydande:
I följe med granngårdsdrängen Olof Olsson, 
som ock hade en liten gosse med sig, var jag 
förleden vinter till Ängskär med järn, då vi på 
bortresan kom till stället där järnstången låg 
synlig med den ena ändan ur snön så gott som
i medspåret. Olof som körde först och fick upp 
stången på kälkmedarna såg flisande tillbaka 
på mig. Jag stannade och gick fram till honom 
och frågade vad han såg eftersom han log, 
varpå han svarade: Jag tyckte att jag såg en 
järnstång bredvid vägen. Det såg så ut i snön, 
sa jag. Olof gick tillbaka och hämtade stången, 
bar henne ett par stenkast bort och gömde 
henne. På hemvägen körde vi vid pass en 
fjärdingsväg förbi det ställe där Olof gömt 
stången därför att han skulle ha takfärg
(stockar och gärdsel till tak) med sig hem. Olof 
bad mig hjälpa gossen att lasta medan han 
sprang och hämtade stången. Då han kom 
med henne satte han henne mellan ett par träd 
för att bryta ihop den, men han rådde inte 
ensam så han bad oss om hjälp. När det var 
gjort trädde han den hopvikta stången mellan 
färgstockarna på lasset så att den inte skulle 
synas. Sedan bad han mig att inte yppa för 
någon människa att vi hittat en järnstång, utan 
lovade mig att betala min del så att han fick bli 
ägare till den. När vi kom in mot byn kom Olof 
Perssons hustru till mötes och jag sa att nu 
kommer hon att se stången, varpå Olof 
svarade att jag inte skulle bry mig om henne 
utan kör du som ”näcken braf” och vill hon att 
du ska stanna så hör henne inte. 
Vid byn skildes vi och körde åt var sitt håll.

Inspektor Westrell påstod efter dessa 
vittnesmål att Lars Matsson var skyldig och 
Mats Mattson befrias från käromålet.

Utslag
Som tjänstedrängen Lars Mattson själv erkänt 
att under det att han forat järn från Lövstabruk 
till Ängskär av lasset tagit och i skogen gömt 
en järnstång om 2 ¾ Lispunds vikt (ca 25 kg) 
vilken sedermera blivit funnen av Olof Olsson i 
Årböle och äntligen kommit den rätte ägaren 
tillhanda. Alltså enligt 42 Cap: 3§ 
Missgärningslagen, prövar Bergstings Rätten 
att Lars Matsson bör plikta 4 gånger det 
undansnillade järnets värde med tre Riksdaler 
Tjugofyra schillingar, åtta runstycken Specie, 
beräknat efter innevarande år hemmans ½ 
mantals pris.
Mats Mattsson är alldeles frikänd.

         År och dag som föreskrivet står
På Bergs tings Rättens vägnar…

Ytterligare vittnesmål:
Sedan en järnstång blivit saknad vid Ängskär, 
av Lars Mattsons i Olarsbo, järnlass och det 
blivit yppat att drängen Olof Olsson och min 
son Eric Bengtsson densamma upphittat, kom 
Olof vid pass 14 dagar efteråt till mig och 
erbjöd mig deltagande i berörda stång som 
han tänkt sig att behålla, men att det var känt 
att han och min son hittat den. Men jag 
svarade att jag befattar mig inte med den utan 
att du själv må ta ansvar för att ha gömt den 
och att det är ganska illa att du förfört min son 
och döljt detta för mig, som dess fader. 
Detta kan jag med livlig ed besanna om ock 
och när så påfordras.
                 Årböle 27 Maj 1782   Bengt Ersson

Även jag intygar att drängen Olof Olsson I 
Årböle för mig tillkännagivit att han varit sinnad 
att behålla den järnstång som varit saknad av 
drängen Lars Mattsons i Olarsbo järnlass, men 
han förargade sig över att det blivit yppat i 
Bruket och i synnerhet av fadern Olof Jansson 
i Magöhn fått kunskap härom.
Vilket även jag med ed kan erhålla; att så varit 
hans utlåtande.
                                     Eric Persson i Årböllö
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ÅrböleNytt gratulerar

Anders och Helena Sikberg
till dottern Mirjam 

som föddes den 27 juni. 
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